
 

  T.C. 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ 

YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE -1) İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU  

KOŞULLARI 
 

 

Kafkas Üniversitesi ve diğer yurtiçi üniversitelere kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitemiz 

programlarına yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. 

 

A. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 

Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi  
Sonuç İlan 

Tarihi 
Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi 

Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş   Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş 

01.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 25.02.2021 

 

 

B. BAŞVURU VE GEÇİŞ KOŞULLARI 
1.  Merkezi Yerleştirme Puanı ile başvuruda bulunacak öğrencinin kayıtlı oldukları yıldaki merkezi 

(ÖSYS) yerleştirme puanının, Üniversitemiz programlarının taban puanına eşit veya yüksek olması 

gerekmektedir. 

2. Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. 

3. Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş  başvurunda bulunacak öğrencilerin  mevcut kayıtlı 

olduğu  programdaki  azami süreleri aşmamış olması gerekmektedir. 

4. Türkye’deki Üniversitelere ÖSYS puanı ile yerleşen ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler başvuru 

yapamaz. 

5. Mühendislik Fakültesi ile Eğitim Fakültesi lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencinin 

ilgili puan türündeki ÖSYS başarı sırasının, YÖK tarafından ilgili yılı için belirlenen asgari başarı 

sınırına eşit veya yüksek olması gerekir. 

6. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda 

yer alan yurtdışındaki yükseköğretim programlarına yerleşen adaylar başvuru yapamaz. 

7. Adayların başvuru yaptıkları programa halen kayıt olduğu Üniversiteye yerleştiği ve kayıt 

yaptırdığı yılda YKS, YGS, LYS veya DGS ile öğrenci alınmamışsa bu durumdaki adaylar başvuru 

yapamaz. 

8. Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken ilişiği kesilenler başvuru yapamaz. 

9. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul 

eden programlara başvuru yapamaz. 

10. Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki 

ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınacak olup, başarı vb. şart aranmayacaktır. 

 

C. ÖN BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELERÖN BAŞVURU İÇİN İSTLER 
1. Başvuru Formu 
2. Öğrenci Belgesi (e-devletten) 
3. Ders içerikleri 
4. Transkript (aslı) 
5. Disiplin cezasının bulunup bulunmadığını gösterir resmi belge  
6. ÖSYS (YKS, YGS, LYS ve DGS) sınav sonuç belgesi (internet çıktısı) 
7. ÖSYS (YKS, YGS, LYS ve DGS) yerleştirme sonuç belgesi (internet çıktısı)  
8. Taahhütname (Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş 

yapmadığına dair) 
9. Sağlık Kurulu Raporu (Özel Güvenlik ve Koruma Programları için “özel güvenlik görevlisi 

olur” ibareli sağlık raporu) 



10. Adli Sicil Belgesi (Özel Güvenlik ve Koruma Programları için) 
11. Hazırlık sınıfını okuduğuna ilişkin belge (zorunlu hazırlık sınıfı olan programlar için) 
12. İkinci öğretimden örgün öğretime geçiş başvurularında öğrencinin ilk %10’a girdiğine dair 

onaylı belge 
  

D. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 
Yatay geçişi ilgili yönetim kurullarınca uygun bulunan öğrencilerden kesin kayıt için aşağıda 

belirtilen belgeler istenir. 

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

2. Fotoğraf (Vesikalık 2 adet) 

3. Öğrenci katkı payı/öğrenim gideri makbuzu (Vakıf Üniversiteleri ve ikinci öğretimler için) 

4. Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge. (Yatay geçiş hakkı kazanan 

öğrencilerden kesin kayıt esnasında istenmektedir. Kayıtlı olduğu okulundan alacağı yatay geçiş 

yapmasına engel bir durum olmadığını gösteren belge olmayan öğrencilerin kayıtları 

yapılmayacaktır.) 

5. Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (ilgili üniversiteye kesin kayıttan sonra 

resmi yazı ekinde gönderilmek üzere) 

6. Ön başvuruda on-line olarak sisteme yüklenmiş olan tüm belgelerin asılları 

 

E. KESİN KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT YERLERİ 

Kesin kayıt yaptırmaları uygun görülen öğrenciler kayıtlarını şahsen Başvuru ve Değerlendirme 

Takviminde belirtilen kesin kayıt tarihlerinde D maddesinde belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ilgili 

Fakülteler/Yüksekokullarda yapacaklardır.  

 

F. KAYITLI OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA İLİŞİK KESME 
Üniversitemize yatay geçiş başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen 

kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesme işlemi üniversiteler arası resmi yazışma ile yapılacak 

olup, öğrencilerin önceden ilişik kesmeleri gerekmemektedir.  

 

G. MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ 
İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı 

programın derslerini dikkate alarak senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya 

sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak 

programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. 

 

H. ORTAK HÜKÜMLER 

Sonuçlar üniversitemizin web sayfası ile başvuru yapıldığı Fakülte/Yüksekokulun web sayfasında 

ilan edilerek duyurulur ve yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilere ayrıca bir tebligat gönderilmez.  

 

İ. KATKI PAYI/ÖĞRENİM GİDERİ 

Kesin kayıt yaptıracak öğrenciler bahar dönemi katkı payı/öğrenim giderini  Kafkas Üniversitesi 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Kars şubesi nezdindeki 

TR710001000147261585865001 numaralı hesabına yatırmaları ve alacakları banka dekontunu kesin 

kayıtta ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.  

 

J. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 

İlişkin Yönetmelik hükümleri İle Kafkas Üniversitesi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge hükümleri 

geçerlidir. 
  

 


